THE GLENLIVET
NÀDURRA
Název Nàdurra (v gaelštině „přírodní“) označuje
způsob výroby této unikátní single malt whisky,
vycházející ze základního postupu z 19. století. Protože
není použita filtrace za studena, je whisky tělnatá
s výraznou krémovou texturou. Výsledkem těchto specifických chuťových vlastností je vytvoření tří variant
whisky Nàdurra v sudové síle s přírodní barvou, které
se odlišují v jedinečné kombinaci sudů vybraných pro
jejich zrání.
„Máme neuvěřitelné štěstí, které nám připravila sama příroda v tomto malém koutku světa,
když nám poskytla suroviny, jež potřebujeme k výrobě této jedinečné sladové whisky.“

ALAN WINCHESTER
master distiller palírny The Glenlivet
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Nàdurra Oloroso
Tato whisky zraje výhradně v poprvé naplněných dubových sudech po sherry Oloroso z regionu Jerez ve Španělsku. Jedná se o ty nejoceňovanější a nejvyhledávanější sudy používané výrobci whisky. Nejkvalitnější first fill sudy po sherry Oloroso
jsou již dlouhou dobu známé tím, že dodávají sladové whisky nádherně bohatou
a luxusní příchuť sušeného ovoce a koření.
BARVA
VŮNĚ
CHUŤ
ZÁVĚR

- Světle jantarová
- Sušené ovoce, rozinky, meruňky, skořice, lékořice
- Hebká a krémová, pikantní pomerančová marmeláda, hořká čokoláda
- Dlouhý a sladký, mírně suchý a kořenitý
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Nàdurra First Fill Selection
Tato whisky se stáčí ze sudů vyrobených z amerického bílého dubu, jež ještě nikdy
nebyly použity ke zrání skotské whisky. Tyto first fill dubové sudy jsou oblíbenou
volbou palírníků z Glenlivetu již od počátku 20. století a dodávají této nádherně
bohaté sladové whisky svěží tóny ovoce a nádech krémové chuti vanilky.

BARVA
VŮNĚ
CHUŤ
ZÁVĚR

- Zlatavě žlutá
- Sladké broskve, měkký vanilkový karamel
- Šťavnatý ananas, zralý banán, pikantní citrusová příchuť
- Středně dlouhý, osvěžující
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Nàdurra Peated Whisky Cask Finish
Tato whisky čerpá inspiraci z historických tradic výroby whisky v palírně Glenlivet,
kde se původně k sušení sladového ječmene používal kouř z rašeliny. Tato
unikátní varianta doplňující sortiment whisky Glenlivet dozrává v sudech,
které se dříve používaly ke zrání výrazně rašelinové skotské whisky. Tyto sudy pak
obohacují whisky během závěrečného (finish) staření o jemné aromatické kouřové
tóny, jež doplňují jemnou ovocnou chuť, kterou se značka Glenlivet tolik proslavila.
BARVA
VŮNĚ
CHUŤ
ZÁVĚR

- Sytě zlatá
- Červená jablka, pikantní citrusová příchuť, aromatický kouř
- Štiplavá marmeláda, krémový vanilkový karamel, příchuť kouře
- Komplexní, dlouhý, kořenitý, vrstvy jemného kouře

CENA: 100 % nad The Glenlivet Founder’s Reserve nebo Glenfiddich 12 YO
SERVÍROVÁNÍ: Servírujeme do tastingových, popř. speyside či
glencairn skleniček.
PRODEJNÍ ARGUMENTY:
- 	Ojedinělost a unikátnost produktové řady, která nemá přímého
konkurenta.
- 	Nefiltrované za studena, přírodní barva a sudová síla
(vyšší procento alkoholu).
- 	Větší výrobci typu The Glenlivet obvykle neprodukují podobná stáčení.
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www.theglenlivet.com

PIJTE S ROZUMEM.

